Điều làm Cha hết sức đau khổ
là linh hồn các tu sĩ lãnh nhận
bí tích Tình Yêu theo thói quen,
dường như họ không phân biệt
được thần lương này. Cha
không gặp được đức tin hoặc
tình yêu trong tâm hồn họ.
Cha hết sức miễn cưỡng phải
vào những linh hồn như thế.
Chẳng thà họ đừng lãnh nhận
Cha thì hơn.
(Nhật ký 1288)

Cha đã tưởng nghĩ nhiều
đến con trước khi gọi con
ra hiện hữu… Về phương
diện cho con được hạnh
phúc muôn đời với Cha.
(Nhật ký 1292)

Nếu không có bất toàn nhỏ
mọn này, có lẽ con đã không
đến với Cha. Con hãy biết rằng
mỗi khi con đến với Cha và hạ
mình xin Cha tha thứ, Cha đều
trào đổ dồi dào các ơn xuống
cho linh hồn con, và sự bất
toàn của con biến tan trước
mắt Cha, Cha chỉ còn thấy
tình yêu và lòng khiêm
nhượng của con. Con không
mất mát gì mà lại được nhiều
thêm. (Nhật ký 1293)

Con hãy làm hết sức
mình và đừng lo lắng
những điều còn lại.
Những khó khăn chứng
tỏ công việc này là của
Cha. Con hãy an tâm
nếu đã làm tất cả những
gì trong khả năng của
con. (Nhật ký 1295)

Đúng vậy, con nhỏ của
Cha, Cha nhờ cha linh
hướng của con để thay thế
Cha. Ngài sẽ chăm sóc con
theo thánh ý Cha. Con hãy
trân trọng mọi lời của ngài
như của chính Cha. Ngài là
bức màn Cha đang ẩn thân
phía sau. Vị linh hướng của
con và Cha là một; những
lời của ngài cũng là những
lời của Cha. (Nhật ký 1308)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
những lời tốt lành của người
nghèo khó chúc tụng Cha khi
rời khỏi cổng đã thấu đến tai
Cha. Và lòng trắc ẩn của con,
trong phạm vi đức vâng lời,
đã làm thỏa lòng Cha, và vì
thế Cha đã từ ngai tòa của
Cha xuống đây – để hoan
hưởng những hoa trái lòng
nhân ái của con.
(Nhật ký 1312)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
Cha cần hy sinh được thực
hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có
tình yêu mới có ý nghĩa đối
với Cha. Những món nợ của
thế gian đối với Cha thật vô
cùng to lớn; nhưng các linh
hồn thanh sạch có thể đền
đáp bằng việc hy sinh và
thực thi tinh thần nhân ái
của họ. (Nhật ký 1316)

Nhân ái tinh thần không
cần những phép ban cũng
chẳng cần những kho của
cải, nhưng lại rất đáng công
và ở trong tầm với của mọi
người. Nếu linh hồn không
thực thi lòng nhân ái dưới
một hình thức nào cả, họ sẽ
không được hưởng nhờ lòng
thương xót của Cha trong
ngày thẩm xét.
(Nhật ký 1317)

Hỡi con yêu dấu của Cha,
con hãy cho Cha sự khốn
nạn của con, bởi vì nó đích
thực là sản nghiệp của
con.
(Nhật ký 1318)

Vào lúc 3 giờ chiều, con
hãy khẩn nài Lòng Thương
Xót của Cha, đặc biệt cho
các tội nhân; chớ gì con
hãy dùng một giây lát
ngắn ngủi để dìm mình
vào cuộc Thương Khó,
nhất là nỗi đớn đau chịu
ruồng rẫy trong cơn hấp
hối của Cha.
(Nhật ký 1320)

Đây là giờ thương xót vô
biên cho toàn thế giới. Cha
sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu
muộn đến chết của Cha.
Trong giờ này, lúc 3 giờ
chiều, linh hồn nào nhân vì
cuộc Thương Khó của Cha
mà kêu xin, Cha sẽ không
khước từ họ bất cứ điều gì.
(Nhật ký 1320)

Cha muốn mắt linh hồn
con hãy luôn nhìn cắm
vào thánh ý Cha, bởi vì
trên con đường ấy, con sẽ
làm thỏa lòng Cha nhất.
Không hy sinh nào có thể
sánh được với điều này.
(Nhật ký 1327)

Trong tất cả những việc
đạo đức, con hãy ở sát
bên Trái tim Cha. Con
đừng làm điều gì mới lạ,
bởi vì Cha sẽ an bài trọn
vẹn cuộc đời con hợp
theo ý Cha.
(Nhật ký 1327)

Không một ai trên đời
này, kể cả bậc đại
thánh, có được một tri
thức về Thiên Chúa
như các thiên thần.
(Nhật ký 1332)

Con thấy Cha nơi
chén thánh này thế
nào, Cha cũng ngự
trong lòng con như
vậy.
(Nhật ký 1346)

